
 

 

 األسئلة المتكررة

 كم مدة البرنامج؟

 شهرا   12

 متى سيتم اإلعالن عن نتائج الترشيح للمقابالت الشخصية؟

 فرز طلبات المتقدمين من ثالثة أسابيع حتى أربعة أسابيع ومن ثم يتم إرسال القبول والرفض للمتقدمين. يستغرق

 من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟ه فني رعاية مرضى هو التصنيف الذي يحصل عليما 

 "فني".

 لدي تصنيف صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هل أستطيع التسجيل في البرنامج؟

فسيتم  نعم، يمكنك التسجيل في البرنامج، علما  بأنه عند تخرجك من البرنامج واجتيازك الختبار التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

 تغيير تصنيفك إلى "فني"، حيث أن حصولك على هذا التصنيف يلغي أي تصنيف سابق.

 منتهي بالتوظيف؟ فني رعاية مرضىهل برنامج 

 نعم، ولكن يشترط أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات البرنامج واختبار التصنيف الذي تعقده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 عليها عند التوظيف؟ فني رعاية مرضىن التي يتم تعيي ةما هو المستوى والدرج

 الفئة فني )سلم الوظائف الصحية(. –المستوى الثاني/الدرجة الثالثة 

 هل يمكنني تغيير مقر أو مركز التدريب بعد التقديم على البرنامج؟

 تغيير مقر أو مركز التدريب غير متاح.

 التأمينات االجتماعية؟هل يمكنني التسجيل وأنا على رأس العمل/مسجل في 

 نعتذر منك ولكن برامج األكاديمية الصحية تستهدف من هم ليسوا على رأس العمل فقط. وسيتم استبعاد كل

 من هم على رأس العمل حتى بعد بدء البرنامج.

 أين سيكون مقر عملي بعد التخرج؟

 التعيين بعد التخرج وفقا  لجهة التوظيف التي سيتم توقيع العقد معها.

 ل سيتم صرف مكافأة للمتدربين أثناء الدراسة؟ه

 .فني رعاية مرضىريال سعودي لبرنامج  1000نعم، يوجد مكافأة شهرية قدرها 



 

 

Frequently Asked Questions 

 

How long is the patient care technician program? 

12 Months 

How long do the application period and the screening last? 

The application screening period takes from three to four weeks, and then the acceptance and exclusion 

messages are sent to applicants. 

What is the classification obtained by the clinical coder from the Saudi Commission for Health Specialties? 

Technician 

What is the level and degree to which the medical coder is assigned upon employment? 

Second level/third grade - technician category in the healthcare pay scale. 

I have a classification issued by the Saudi Commission for Health Specialties, can I apply to Health Academy 

programs? 

Yes, you can apply to the programs; however, when you graduate from the program and pass the classification 

test from the Saudi Commission for Health Specialties, your previous classification will be replaced by the 

new classification as obtaining this classification cancels any previous ones if any. 

Would I get a job after completing the program? 

Yes; however, you are required to pass all the program exams and requirements and the classification test 

held by The Saudi Commission for Health Specialties. 

Can I change the location of training after applying to the program? 

No, transferring from one city/training center to another is not allowed. 

Can I apply to Health Academy programs while I am working or registered on the General Organization for Social 

Insurance? 

We apologize, but Health Academy programs target those who are unemployed. Even after the start of the 

program, all those in employment will be excluded. 

Where will my job be located after graduation? 

The location of the job is only determined by the employer with which the contract will be signed when starting 

the program. 

 


